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REGLAMENT PEL MERCAT AMBULANT SETMANAL
  

CAPÍTOL I. Disposicions generals preliminars:
  
Article 1r. El present Reglament es dicta en virtut de la facultat concebuda per l’article 1r del Reial 
Decret 1073/1980, de 23 de maig i l’article 3r de la Llei 1/1983 de la Generalitat de Catalunya, per a 
regular l’exercici de la venda fora de l’establiment comercial permanent.
  
Article 2n. Les vendes que es realitzen per a comerciants, fora d’un establiment comercial 
permanent, en solars i espais oberts, o a la via pública, en llocs i dates variables, només podrà 
efectuar-se d’acord amb les condicions i termes que s’estableixen en el present Reglament.
  
Article 3r. En tot allò no regulat per aquest Reglament seran d’aplicació les normes contingudes en 
la Llei 1/1983 de la Generalitat de Catalunya, i en el Reial Decret 1073/1980, de 23 de maig.
  
CAPÍTOL II. De les altes:
Article 4t. Pel que fa a l’exercici de la venda en el mercat setmanal ambulant, el comerciant haurà 
de complir els requisits següents:
  

1.      Estar donat d’alta de l’impost d’activitats econòmiques i estar al corrent del seu pagament.
  

2.      Estar al corrent de les quotes i exaccions fixades per la corresponent Ordenança Fiscal que 
regula la venda ambulant en aquest municipi.

  
L’import de les quotes es pagarà per trimestres naturals i per anticipat, mitjançant la domiciliació 
bancària del rebut.
  
El termini de pagament de les liquidacions corresponents a les quotes trimestrals, ve determinat per 
l’article 20 del vigent Reglament de Recaptació.
  
En cas d’alta o baixa de la llicència, es liquidarà la part proporcional del trimestre, en fraccions 
setmanals.
  

3.      Estar en possessió de l’autorització municipal corresponent.
  

4.      Estar donats d’alta al Règim de la Seguretat Social que els correspongui.
  

5.      El no abonament de la liquidació trimestral, implicarà l’anul·lació de l’autorització municipal 
per a la venda ambulant per al trimestre següent.

  
6.      Les liquidacions corresponents als trimestres, que no hagin estat abonades, seran executades 
per la via de constrenyiment.
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7.      Complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als 
productes que tinguin en venda.

  
8.      Quan es tracta de comerciants estrangers, acreditar, a més a més, que estan en possessió 
dels permissos de residència i de treball per compte propi, així com acreditar el compliment d’allò 
que estableix la normativa específica vigent.

  
9.      Satisfer els tributs que les Ordenances Fiscals Municipals, vigents per a cada exercici, 
estableixin.

  
10.  Els agricultors, veïns de Lliçà de Vall, pel que fa a la venda de productes de la seva pròpia 
collita, estaran exempts d’acreditar el pagament de l’Impost sobre activitats econòmiques, tot i 
que hauran d’acreditar la seva condició com a tal davant de l’Ajuntament.

  
Article 5è. L’autorització municipal pel que fa a l’exercici de la venda ambulant, haurà d’estar 
sotmesa a la prèvia comprovació de l’Ajuntament de Lliçà de Vall a que el sol·licitant compleixi els 
requisits legals assenyalats en l’article 4t, per a l’exercici de l’esmentada venda, l’autorització de la 
qual ha de contenir els punts següents:
  

1.      Serà personal i intransferible, si bé, la parada pot ésser regentada per qualsevol altra 
persona, per la qual cosa el seu titular haurà de sol·licitar la corresponent autorització a 
l’Ajuntament de Lliçà de Vall.

  
2.      Tindrà un període de vigència trimestral, entenent-se tàcitament prorrogar de no haver una 
denúncia expressa per una de les parts, amb un mínim d’antelació d’un mes abans del seu termini.

  
3.      S’atorgarà una sola autorització per a cada sol·licitant.

  
4.      Contindrà la referència expressa a un emplaçament determinat.

  
L’import que trimestralment s’haurà de satisfer per part dels venedors autoritzats trimestralment, 
per la venda ambulant en el mercat ambulant de Lliçà de Vall, serà l’expressada a la tarifa de la 
Taxa número 3.11 de les vigents en aquest municipi.
  
Les autoritzacions municipals tindran caràcter discrecional, i, per conseqüència, podran ésser 
revocades per l’Ajuntament de Lliçà de Vall quan es consideri convenient, en base a la desaparició 
de les circumstàncies que les motivaren i sense que això origini cap mena d’indemnització, ni de 
compensació econòmica, ni de cap altre tipus.

  
Article 6è. Els venedors ambulants que desitgin obtenir la reserva d’un lloc de venda en el mercat 
setmanal de Lliçà de Vall, hauran de sol·licitar-ho, mitjançant una instància que es presentarà al 
Registre d’entrades municipal. 
  
Article 7è. Els interessats en obtenir l’autorització municipal, hauran d’acompanyar a la sol·licitud, la 
documentació següent:
  

1.      Fotocòpia de l’últim rebut de l’Impost sobre activitats econòmiques.
  

2.      Fotocòpia de l’últim rebut de les quotes del Règim de la Seguretat Social que correspongui.
  

3.      Fotocòpia del DNI o passaport.
  

4.      Dues fotografies de mida carnet.
  
  

5.      Domiciliació bancària per a les liquidacions trimestrals.
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6.      Justificant de complir els requisits que estableixi la reglamentació específica a aplicar als 
productes que es posaran a la venda.

  
En presentar la sol·licitud, els interessats hauran d’exhibir els documents originals d’aquelles 
fotocòpies que presentin per tal de procedir a l’oportuna comprovació.

  
Article 8è. L’autorització per a l’exercici de la venda ambulant, no donarà dret a ser titular de cap 
tipus d’ocupació superficial, ni instal·lació, ni obra de caràcter fix. Solament autoritzarà estacionar-se 
el tems necessari per a realitzar les operacions o transaccions pròpies de la indústria o ofici objecte 
de l’autorització.
  
CAPÍTOL III. De les baixes:
Article 9è. Es produirà la baixa de l’autorització per a la venda ambulant en el mercat de Lliçà de 
Vall:
  

1.      Per la manca de pagament d’una liquidació trimestral.
  

2.      Per renúncia expressa de l’interessat un mes abans de finalitzar l’últim període trimestral 
autoritzat.

  
3.      Per l’incompliment de qualsevol legislació vigent en relació als productes posats a la venda.

  
4.      Per l’incompliment de qualsevol apartat del present Reglament.

  
5.      Per la venda de productes, els quals no sigui possible demostrar la seva possessió lícita.

  
Article 10è. Per a la provisió de les parades dels mercats setmanals, que quedin vacants, es 
seguiran els principis següents:
  

1.  Adjudicació a un nou venedor segons els següents criteris: 
  

a)     Es podrà contemplar la possibilitat del canvi d’ubicació del lloc d’un dels venedors 
existents, de manera que la plaça vacant final serà la del venedor que fa la permuta. Alhora 
d’aplicar aquesta fórmula es tindrà en compte els metres de la parada, l’article, l’ordre de 
prelació de la sol·licitud i el criteri de la corporació sobre la conveniència del canvi.
b)     Prioritat dels habitants de Lliçà de Vall.
c)     Continuïtat en el tipus de producte a vendre amb l’autorització preexistent, excepte quan 
per una millora en la distribució comercial s’acordi per la comissió de govern reforçar un 
determinat producte.
d)     Ordre de prelació d’instàncies presentades existent al Registre d’entrades.

  
  

2. Adjudicació als venedors existents:
  

a)     Tindran prioritat els veïns colindants, entenent-se per tals, amb caràcter exclusiu, 
els que linden per la dreta o l’esquerra, amb la parada objecte de la nova adjudicació.
b)     Aquesta prioritat només es tindrà en compte si es donen les condicions següents:

  
•  Les parades ampliades no superen la mida màxima autoritzada en el mercat.
•  En cas de no absorbir la totalitat de la parada anul·lada, haurà de restar com 
a mínim la longitud de 4 metres, per tal de permetre instal·lació d’un nou 
adjudicatari.

  
Per la provisió de les baixes, serà oïda la Junta de Venedors.
  
CAPÍTOL IV. De la venda ambulant al mercat setmanal:
Article 11è. El mercat setmanal de la venda d’articles, dut a terme per comerciants ambulants en 
llocs fixos a la via pública, es celebrarà a la Plaça de la Vila d’aquest municipi tots els dissabtes al 
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matí.
  
Si aquest dia coincidís en festiu, s’estarà a allò que disposi el calendari de festes anual, aprovat per 
l’Ajuntament de Lliçà de Vall.
  
La venda ambulant, al marge d’aquest dia i lloc, queda totalment prohibida.
  
Article 12è. La venda ambulant es realitzarà en lloc i instal·lacions desmuntables i/o portàtils en el 
cas que el mateix vehicle, o remolc, sigui, alhora, botiga de venda.
  
Article 13è. La longitud màxima de les parades serà de 10 metres lineals.
  
Article 14è. L’Ajuntament de Lliçà de Vall, ateses les circumstàncies, podrà fixar i/o limitar el 
nombre màxim de venedors per a un determinat producte.
  
Article 15è. L’activitat del mercat setmanal ambulant es regirà d’acord amb l’horari següent:
  

1.      El muntatge de les parades s’haurà de realitzar entre les 6.30 hores i les 8.30 hores.
  

2.      El desmuntatge de les parades s’haurà de realitzar des de les 13.30 fins a les 15 hores.
  

3.      Entre les 8.30 i les 13.30 hores, no es permetrà la circulació ni l’estacionament dels vehicles 
que pertanyen als venedors ambulants, dintre del recinte del mercat, llevat d’aquells que siguin a 
la vegada botiga de venda.

  
4.      Els llocs de venda que durant la celebració del mercat quedin buits per absència del titular, 
podran ser ocupats pels titulars de llocs de venda colindants. Correspon al personal de mercat 
assistits per la Policia Local, l’obligació de fer complir aquesta norma.

  
Article 16è. Al mercat ambulant, no es permetrà la venda dels productes següents:
  

•         Peix, fresc i congelat.
•         Carns, fresques i congelades.
•         Embotits.
•         Productes derivats del porc.
•         Productes derivats d’altres carns.
•         Productes làctics.

  
Tot el personal al servei de les parades de productes alimentaris haurà d’estar en possessió del 
Certificat de formació en manipulació d’aliments.
  
En qualsevol cas, els Serveis Sanitaris municipals autoritzaran la venda dels productes relacionats, si 
les condicions sanitàries ho permeten.
  
Article 17è. A les festes tradicionals, en les que, per costum s’han instal·lat parades per a la venda 
de productes relacionats amb la festivitat (venda de palmes els dies previs a la Setmana Santa, per 
exemple); es permetrà la col·locació, fora de les parades fixes, de petites instal·lacions per vendre 
aquests productes.
  
Aquestes autoritzacions puntuals hauran d’abonar la quantitat assenyalada a la tarifa de la Taxa 
número 3.11 de les vigents en aquest municipi. Sense la justificació d’aquest pagament no podrà 
realitzar cap tipus de venda.
  
CAPÍTOL V. Dels venedors:
  
Article 18è. Els venedors ambulants hauran de tenir cura de la bona marxa i del bon 
desenvolupament de la venda del mercat, i en particular observar les prescripcions següents:
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1.     Els comerciants amb parada al mercat han d’assistir regularment. La no assistència 
de més de dos faltes sense justificar durant un trimestre podrà suposar la pèrdua del 
dret a la parada. S’exceptua el període de vacances que es considerarà a tots els 
efectes el mes d’agost, sempre que no es comuniqui el contrari. La justificació de les 
faltes haurà de ser per escrit, i la valoració de les mateixes, restades a criteri de la 
corporació.

  
2.     Caldrà col·locar el Carnet municipal de venda en un lloc visible de la parada.
3.     Els venedors de productes alimentaris, hauran de col·locar el preu de cadascun dels 
productes de forma que aquest sigui visible; també hauran de facilitar el pes exacte 
sense permetre que aquests articles siguin manipulats pel públic.
4.     Els productes a la venda no podran ser exhibits en cap cas directament al terra o 
sobre paviment, sent l’alçada mínima d’exposició de 80 cm.
5.     No es permès encendre foc.
6.     No es permet la utilització de sistemes d’amplificació de la veu. Si podrà utilitzar-se 
un fons musical, quan l’audició no resulti estrident, apreciació que correspon als 
Serveis de Vigilància i Ordre municipals.
7.     Tots els venedors col·laboraran en les tasques de la neteja, recollint els productes 
de les deixalles pròpies. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament de Lliçà de Vall 
proporcionarà contenidors adequats i en número suficient.

  
  
Article 19è. Per poder modificar el tipus d’articles a la venda, que s’han autoritzat a cadascun dels 
venedors ambulants, aquests hauran de sol·licitar per escrit, a l’Ajuntament de Lliçà de Vall i no 
podran realitzar el canvi, fins que aquest estigui autoritzat, també per escrit.
  
  
CAPÍTOL VI. De la representació, inspecció i sancions:
Article 20è. Els venedors ambulants que tinguin una parada fixa, triaran i nomenaran una Comissió 
de venedors, representativa, que estarà integrada, com a màxim, per sis persones. Serà l’Organisme 
de relació entre els venedors i l’Ajuntament de Lliçà de Vall. La constitució o qualsevol variació en la 
seva composició, serà comunicada, per escrit, a l’Ajuntament, en un termini de 15 dies des de la 
seva formació o variació.
  
Article 21è. Els productes alimentaris seran sotmesos a la inspecció dels Serveis Veterinaris, els 
quals podran decomissar aquells que presentin alteracions o mostrin condicions dolentes per al 
consum humà.
  
Article 22è. La vigilància del compliment de les obligacions i drets continguts en el present 
Reglament, anirà a càrrec del Sr. Encarregat de Mercats; Agents de la Policia Municipal; i Personal de 
l’Ajuntament de Lliçà de Vall. La direcció, supervisió i fixació dels criteris de funcionament dels 
mercats, correspondran als senyors regidors de Governació i Serveis.
  
Article 23è. Al Servei de la Policia Municipal, li correspon:
  

•         El manteniment de l’Ordre Públic als recintes dels mercats.
  

•         L’ordenació del trànsit i l’estacionament als recintes dels mercats.
  

•         Col·laborar amb la persona en qui deleguin els regidors de Governació i Serveis, quan 
aquesta requereixi els seus serveis.

  
Article 24è. Tota vulneració de les obligacions contingudes en el present Reglament constitueixen 
una infracció al mateix.
  
Sense perjudici del que s’estableix en el Règim Disciplinari de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, 
l’incompliment del que es disposa en el present Reglament, podrà implicar la pèrdua, temporal o 
definitiva, de l’autorització municipal per a la venda en el mercat setmanal de Lliçà de Vall.
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Article 25è. El present Reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província del seu text definitiu.
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